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Goodnature A24 Rotte- og musefælde med tæller 
 
Goodnature® Rotte- og musefælde, slår automatisk 24 rotter og mus ihjel – en efter 
en – før du behøver udskifte gasbeholderen. Fældens ugiftige lokkemad tiltrækker  
skadedyr og slår dem ihjel med det samme på human vis. 
 
Den er udstyret med en digital aktiveringstæller, som giver dig besked om, hvor mange 
rotter eller mus, der er blevet slået ihjel. 

For video og mere 
info om fælden, kan 
du følge dette link til 

vores netbutik: 

Goodnature 

Wrapfolie og bredfolie 
 

Vi har fornuftige priser på kvalitetsfolie og det vil være en fordel at købe nu, da  
prisstigninger på folie forventes.  
For yderligere info, kontakt Peter på tlf: 92723718 
 

Tilbud på storrullestativer til bredfolie: 
 

Stativ til 8-14 meter ruller:   3120 + moms 
 

Stativ til 16-22 meter ruller:   3870 + moms 

Læggekartofler 
 

Solist og Hamlet læggekartofler er nu på vej hjem fra producenten. Solist 
er Danmarks tidligste sort og er altid meget populær at sætte til forspiring 
her sidst i januar eller i starten af februar.  
Forudbestil gerne, hvis du ønsker en større mængde. 

Vinterprodukter 
 

Vi tilbyder et bredt udvalg af produkter, der kan hjælpe dig igennem den kolde periode. 
 
 Termokedeldragt 

Lækker vind– og vandtæt  
Kedeldragt. Med 3M refleks-
striber, så du bliver set i 
mørket. 
 

Pris kun:  
519,20 + moms 

Sprinkler og kølervæske  
Sprinklervæske 32% virker ned til –21 grader!  
1x 60 ltr: 335,20 + moms 
  
Kølervæske BS kvalitet, blå  
1x60 ltr: 919,20 + moms  
Priserne er inklusiv emballage.  

Vejsalt 
 

3x25 kg: 72,- + moms 

Nordpol termosokker 
Danmarks bedste vintersokker! 
 

1 par 52,- + moms 
 

Ta’ 5 par for kun: 220,- + moms 

Vi er ikke omfattet af nedlukningerne vedrørende corona og har derfor normale åbningstider i 
begge afdelinger. Bær mundbind, sprit af og hold afstand! Vi glæder os til at se dig :-) 

https://nordvestfoder.dk/vare-kategori/hus-og-have/

